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POMPE DE CALDURĂ AER / APĂ 
REMkO – Germania

Condiţiile atmosferice au devenit în 
ultima perioadă prielnice montajului 
de pompe de căldură, iernile fiind 
mai calde, iar verile mai fierbinţi cu 
temperaturi de peste 30 °C. Acest 
lucru înseamnă că, în plus faţă de 
încălzire, răcirea începe să aibă un 
rol din ce în ce mai important, acesta 
fiind un motiv în plus pentru a instala 
o pompă de căldură REMkO Inverter. 

În timpul iernii, pompa de căldură 
funcţionează ca un sistem de 
încălzire eficient, iar vara asigură aerul 
condiţionat.

Acest tip de pompe de căldură 
funcţionează eficient, cu o înaltă 
performanţă sezonieră, în comparaţie 
cu sistemele non-inverter.

Pompele de căldură din seria REMkO 
CMF se prezintă ca un tot unitar, totul 
fiind instalat într-o singură unitate 
interioară (pompa de circulaţie, 
supape şi accesorii diverse) + unitatea 
exterioară.

Seria REMkO CMT este echipată 
suplimentar cu un rezervor de stocare 
şi un vas de expansiune, în varianta 
standard.

75% 
energie solară 
gratuită din aer

Avantaje:

• între unitatea exterioară şi unitatea interioară circulă freon 
  şi nu există niciun pericol de îngheţ
• tehnologie modernă 
• sistem atât de încălzire, cât şi de răcire a apei
• complet automate, silenţioase, costuri reduse pentru service 
• nivel înalt de fiabilitate operaţională 
• efort minim la instalare 

energie furnizată 
electric

Căldură25% 

Evaporare Lichefiere

Compresie

Decompresie

Diagramă funcţională 
pompă de căldură cu 
inverter

Unitate exterioară pompă de căldură

Zonă exterioară

Unitate interioară pompă de căldură

Zonă interioară
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TIPUL APARATULUI UM CMF 120 CMF 160 CMT 120 CMT 160

Model Doar incălzire Incălzire/Răcire Incălzire/Răcire Incălzire/Răcire

Tehnologie Inverter REMKO SuperTec

Mod funcţionare sistem Aer/Apă

Rezervor de stocare pentru decuplarea hidraulică opţional opţional inclus (150ℓ) inclus (150ℓ)

Rezistenţă electrică suplimentară 9 kW opţional opţional inclus (9,0 kW) inclus (9,0 kW)

Apă caldă de consum menajer - sistem management               
cu vană cu 3 căi opţional opţional serie serie

Controlul încălzirii în caz de urgenţă 9 kW opţional opţional serie serie

Capacitate de încălzire min/max kW 3,5-11,0 5,0-16,0 3,5-11,0 5,0-16,0

Capacitate de încălzire normală pentru A10/W35* kW 10,5 15,3 10,5 15,3

Capacitate de încălzire normală pentru A7/W35* kW 10,0 13,0 10,0 13,0

Capacitate de încălzire normală pentru A2/W35* kW 7,2 9,6 7,2 9,6

Capacitate de încălzire normală pentru A-7/W35* kW 4,8 8,2 4,8 8,2

COP pentru A10/W35* / frecvenţa compresorului                      COP/Hz 4,4/99 4,7/76 4,4/99 4,7/76

COP pentru A7/W35* / frecvenţa compresorului COP/Hz 4,3/96 4,4/77 4,3/96 4,4/77

COP pentru A2/W35* / frecvenţa compresorului COP/Hz 3,4/96 3,2/76 3,4/96 3,2/76

COP pentru A-7/W35* / frecvenţa compresorului COP/Hz 2,5/99 2,6/77 2,5/99 2,6/77

Capacitatea de răcire pentru A35/W7 5,4/2,9/70 12,1/3,1/74 5,4/2,9/70 12,1/3,1/74

Capacitatea de răcire pentru A27/W7 5,9/3,5/70 12,0/3,7/69 5,9/3,5/70 12,0/3,7/69

Zona funcţională pentru încălzire °C de la -18 la +34

Zona funcţională pentru răcire °C de la +15 la +46

Temperatura de încălzire a apei calde °C până la +60

Agent frigorific R 410A

Tensiunea de alimentare V/Hz 230/1~/50 400/3~N/50 230/1~/50 400/3~N/50

Consum de energie pentru A7/W35 kW 2,32 2,95 2,32 2,95

Protecţia circuitului de alimentare electrică (unitatea 
exterioară) A 3 x 16 25 2 5 3 x 16

Debit de apă la Δt 5K m3/h 1,7 2,2 1,7 2,2

Presiunea apei - max. de funcţionare bar 3,0

Conexiuni hidraulice: tur/retur inch 1”AG

Nivel zgomot LpA1m (unitatea exterioară) dB (A) 46/38** 50/42** 46/38** 50/42**

Dimensiunile unităţii interioare înălţime/lăţime/adâncime mm 800/550/550 800/550/550 1.760/550/670 1.760/550/670

Dimensiunile unităţii exterioare înălţime/lăţime/adâncime mm 945/950/330 1.338/1050/330 945/950/330 1.338/1050/330

Greutatea unităţii interioare/exterioare kg 52/75 55/130 135/75 138/130

*    COP = coeficient de performanţă (calculul capacităţii de încălzire) conform cu EN 14511, aprobat de comisia tehnică germană (TUV)
**  măsurat pe o distanţă de 5 m într-un test în aer liber
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Schemă de principiu  pentru preparare agent termic pentru 
încălzire şi apă caldă de consum menajer folosind prioritar o pompă de 
căldură aer / apă  şi auxiliar un cazan clasic
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Schemă complexă  pentru preparare agent termic de încălzire, răcire 
şi apă caldă de consum menajer folosind prioritar instalaţia solară şi                             
complementar o pompă de căldură aer / apă, iar ca sursă auxiliară un cazan 
clasic (opţional cazanul clasic poate fi înlocuit cu o rezistenţă electrică):


